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CONSELL DE DONES 01/02/2018 
Seu Districte Ciutat Vella. Plaça Bonsuccés, 3. 
18:00h. 
 
Assistents: Eva Alfama Guillén (Consellera Districte C. Vella); Mercè Otero Vidal (Ca La Dona / 
Xarxa Feminista); Maria Montesinos (F. Indera); Maria José Arteaga (PSC); Maria José Chacón 
(PdeCat), Júlia Barea (Ciutadans); Carmen Fuertes (Tot Raval); Mercè Amor (Diàlegs de Dona); 
Mireia S. Albrich (Trama Serveis Culturals); Arola Segarra Negre (Trama Serveis Culturals); 
Maite Roca (AIPCC); Andrea Arias (Casal dels Infants del Raval); Cristina Sampere (Fundació 
Setba); Xavi Blasco (Puça Espectacles); Cristina Cazorla (Puça Espectacles); Montse Pineda 
(Creación Positiva); Dolores Pulido (Novembre Feminista / Ca La Dona); Irene Garcia Blasi (CC 
Drassanes); Rosario Aauad (Casal dels Infants del Raval / Projecte “Pista Negra”); Patrícia 
Martínez (veïna); Oriol Adserol Planet (Districte C. Vella).  
 
Desenvolupament de la Sessió: 
Presideix la consellera Eva Alfama. En la seva intervenció inicial dóna la benvinguda a les 
assistents i exposa el següent ordre del dia: 

 
 

1. Actes previstos per al 8 de març. 
 

2. Contes no sexistes i tallers de coeducació per a infants. 
 

3. L’experiència del Raval(s) treballant temes de gènere. 
 

4. Torn obert de paraules. 
 

 
1. Actes previstos per al 8 de març. 

 
Tenint en compte la proximitat del 8 de març, es procedeix a fer un repàs de les principals 
activitats previstes a Ciutat Vella a dia d’avui, organitzades per les Taules de Dones o per part 
d’entitats presents. 
 
Des de la Taula RavalDona es destaquen els dos actes principals. Per una banda, hi ha la Festa 
Intercultural de la Dona, organitzada per Diàlegs de Dona. Aquesta nova edició se celebrarà el 
14 de març d’11 a 14h al CCCB. També destaquen la mostra de menjars d’arreu del món, 
prevista pel 20 de març. 
 
Des de Trama comenten que actualment estan desenvolupant un projecte a l’Institut Milà i 
Fontanals i que amb el projecte d’Aprenentatge i Servei es preveu realitzar un itinerari per 
Ciutat Vella. 
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Des del Districte de Ciutat Vella es comenten algunes activitats que s’estan començant a 
definir des de la Taula d’Equitat de Gènere de la Barceloneta, que avui no han pogut estar 
presents. Es destaca la projecció i el debat que es preveu realitzar al voltant del documental 
“David i Goliat, una pel·lícula d’adolescents i gegants”, on hi participen diverses joves de la 
Barceloneta. Des del Centre Cívic també es preveu portar una exposició, projectar un 
documental dins el Cicle de Cinema Africà i Dona, realitzar una xerrada-taller sobre “els cicles 
de la dona” i incloure també una activitat de dansa contemporània creada per una dona. 
 
Es recorda que la data límit per entregar les fitxes amb la informació de les activitats que es 
volen incloure al llibret és el 9 de febrer. S’acorda endarrerir-la fins el dimarts 13 de febrer. 
 
La Dolores Pulido vol posar sobre la taula la proposta de potenciar el creixement de la xarxa 
feminista i el treball intergeneracional. Considera que cal visibilitzar el moviment feminista. 
Recorda que el 8 de març s’ha convocat una vaga que és vaga laboral, vaga de consum, vaga de 
cures i vaga per aturar el món estudiantil (quatre eixos clau). La vaga laboral està coberta les 
24 hores per la CGT. Actualment s’està treballant en assemblees. 
Es reivindicaran causes i dones diverses. Es parlarà del dret a decidir sobre el propi cos i es 
denunciarà la manca d’iniciatives polítiques per eradicar les violències masclistes. Es preveu 
que la manifestació del 8 de març vagi de Plaça Universitat a Pla de Palau. Es reclama que 
l’Ajuntament de Barcelona revisi el que s’està fent. 
 
La propera assemblea està prevista pel 7 de febrer, a les 19h. Es pot trobar més informació a 
www.vagafeminista.cat, o contactar als correus info@vagafeminista.cat o info@caladona.org. 
 
La Fundació Setba pregunta si és adient fer una acció d’homenatge a Maria Aurèlia Capmany el 
8 de març, com tenen previst a dia d’avui. Les participants al Consell comenten que a les seves 
entitats respectives intentaran que el dia quedi el més alliberat possible per facilitar que qui 
vulgui fer vaga ho pugui fer sense limitacions.  
 
Quin és el paper que tindrà l’Ajuntament? L’Eva comenta que els Premis 8 de març se 
celebraran el dia 7. L’Ajuntament s’està reunint amb els sindicats i es valorarà properament a 
nivell polític. Queda doncs encara pendent de definir. 
 
Des de la Xarxa Feminista comenten que estan treballant per fer més extensa la vaga, com a 
vaga general. És una vaga internacional. Es recorda que el 1975 hi va haver una vaga a Islàndia 
que va tenir un seguiment del 80% de les dones i va paralitzar el país, fet que va suposar un 
gran canvi. 
 
L’acte final de la manifestació serà a Pla de Palau, amb megafonia. Es comenta que el so 
s’hauria de millorar respecte a anys anteriors. 
 
La Dolores recorda que aquest 14 de febrer a les 19 h hi ha una concentració a Nou Barris per 
Sant Violentín, ja que es considera que l’amor romàntic és la base de moltes violències 
masclistes. Aquest acte, que és també una denúncia cap al consum, està organitzat per 
Novembre Feminista. 
 
 

http://www.vagafeminista.cat/
mailto:info@vagafeminista.cat
mailto:info@caladona.org
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2. Contes no sexistes i tallers de coeducació per a infants. 

A càrrec de Mireia S. Albrich i Arola Segarra Negre, de Trama Serveis Culturals. 
 
Des del Districte de Ciutat Vella es recorda que ara fa pocs mesos que es va editar la guia 
“Explica’m un conte. Coeducar en la petita infància a través dels contes”, un material sorgit a 
partir de les necessitats i inquietuds expressades per l’Escola Bressol Municipal El Canigó i 
elaborat per l’Associació Coeducacció (document adjunt). Des del Departament de Feminismes 
i LGTBI i el Districte de Ciutat Vella s’ha volgut donar continuïtat a aquest treball, organitzant 
una formació que pretén oferir eines i recursos a professionals de l’educació formal i no formal 
(no només de petita infància). Aquesta formació es realitzarà els dies 16 i 23 de març i serà 
dinamitzada per Trama Serveis Culturals. Posteriorment es realitzaran tallers per a infants i 
famílies, amb dinàmiques adaptades segons la realitat de cadascun dels barris i equipaments. 
 
Des de Trama expliquen les sessions de formació que s’oferiran (documents adjunts). Una 
sessió és més teòrica i l’altra permet abordar la realitat de cada centre i que les educadores es 
facin seu el conte i els materials, entre d’altres aspectes. Es comenta la possibilitat de realitzar 
una tercera sessió on treballar-ho més específicament. 
En els tallers es pretén que el disseny dels personatges i la creació de la història es produeixi 
per part dels propis infants, ja que així es queden més amb la informació.  
 
La Carmen de Tot Raval comenta que podria encaixar amb la programació de Sant Jordi al 
Raval. 
La Patrícia Martínez remarca també la importància de treballar-ho amb les AFAs. Cal tenir 
present que a l’Escola Baixeras es realitzen activitats de coeducació als cursos de P5 (taller el 
dibuix en el conte), 5è i 6è de Primària (treball amb llibres, que ells “re-contin” el conte). 
S’ofereixen a explicar com ho fan, destacant que també tenen vincles amb altres AFAs, amb les 
que podrien facilitar la difusió de les activitats i materials. 
La Mercè Otero comenta que cal tenir en compte que les biblioteques també tenen activitats 
de lectura de contes, i que s’hauria de fer xarxa amb elles. També recorda que a Rosa Sensat hi 
ha una important biblioteca infantil, amb maletes pedagògiques. 
Ca La Dona comenten que volen obrir un espai infantil a la seva seu. 
La Mercè comenta que sembla una utopia posar l’educació no formal al centre, però és molt 
important. L’Eva Alfama comenta que és molt important arribar a les entitats que treballen 
amb infants, amb les quals hi ha molt marge per treballar. 
Es recorda que hi ha la Xarxa de Lectura del Raval i que es podria comptar amb la Biblioteca de 
Sant Pau, Rosa Sensat i Casals Infantils per a difondre les sessions formatives i les maletes 
pedagògiques existents. 
 
Teòricament hi ha una figura de referència de coeducació a les escoles. Ca La Dona comenta 
que demanen des de fa temps que inspecció controli a les escoles si aquesta figura ja existeix o 
no. 
 
Mercè Otero es posa a disposició per si es necessita quelcom en l’àmbit de coeducació.  
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3. L’experiència del Raval(s) treballant temes de gènere. 
A càrrec de Carmen Fuertes, de la Fundació Tot Raval, i Montse Pineda, de Creación Positiva. 
 
El Festival de cultura Raval(s) s’organitza amb una temàtica vertebradora bianual, que aquests 
últims dos anys ha estat la lluita antimasclista i la diversitat sexual i de gènere. 
Per tal de treballar a fons aquesta temàtica, es va proposar una formació que va fer Creación 
Positiva, on hi van participar 24 persones d’entitats que van coproduir el Festival.  
En aquesta formació es treballava com abordar les violències masclistes a l’espai públic, 
havent-ho d’abordar prèviament a casa i a l’entitat. Es va treballar al voltant dels estereotips, 
com aquests es vinculen a les violències i la seva percepció i detecció. 
Després de la formació es va realitzar una acció informativa i de sensibilització, amb un punt 
informatiu, que també va comptar amb la col·laboració d’altres entitats. 
De cara a la propera edició, Tot Raval es planteja tornar a fer aquesta formació per a entitats 
socioculturals, tot treballant com articular els discursos de les entitats i com treballar-ho 
políticament en el seu quotidià. 
A nivell d’impacte d’aquest punt informatiu d’atenció i informació, es van comptabilitzar 100 
persones el divendres per la nit i 100 persones el dissabte per la nit. També van estar presents 
durant el dissabte pel matí a l’espai d’entitats, aportant informació sobre projectes i entitats 
del barri que treballen en aquest àmbit. 
Pel que fa a la metodologia utilitzada, Creación Positiva utilitza l’entrega de preservatius com a 
eina per a iniciar una conversa amb les noies sobre les situacions amb les que es troben a nivell 
de violències sexuals. També parlaven amb dones més grans, que aportaven situacions 
viscudes, i amb nois per tal de veure què pensaven sobre aquesta campanya. 
Es planteja que de cara a següents edicions es mantingui el treball de gènere. L’any vinent la 
temàtica principal podria ser interculturalitat i els dos temes es podrien creuar. 
 
L’Eva Alfama remarca que el Raval(s) ha esdevingut un exemple de com es pot treballar de 
manera complerta i atractiva, en relació a associacions, projectes culturals, etc. Planteja la 
possibilitat de portar-ho a altres barris, en qualsevol projecte que sorgeixi de la sinèrgia entre 
diferents entitats. 
 
La Montse Pineda comenta que cal anar més enllà de la generació d’un protocol de festes i 
considerar com s’articulen també altres propostes relacionades amb aquest àmbit. També es 
demostra la necessitat de treballar-ho més amb nois, que sembla que anem enrere i torna a 
haver-hi més masclisme. 
 
La Mercè Amor pregunta com es pot recolzar la feina que fan des de la perspectiva del 
Raval(s). Es comenta que normalment les dones surten de casa només en determinats horaris, 
però la participació cultural de les dones al barri s’ha engrescat molt. Cal tenir present que 
tenen la necessitat de mostrar la seva identitat i no perdre-la, i que al seu país l’espai públic sol 
estar reservat als homes.  
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Es comenta que al Raval hi ha cada vegada més gent participant de col·lectius i entitats de 
dones i/o feministes, tant dins la Festa Major com en altres espais. 
La Montse destaca que és important no jutjar codis culturals, sinó reinterpretar-los. La Carmen 
comenta que qüestionar-nos a nosaltres mateixes és el primer pas per treballar després el que 
sorgeixi. Això té relació al plantejament amb el que s’aborda l’estratègia SASIR, de Pla de 
Barris, que inclou el treball en l’àmbit de les violències. 
 
 

4. Torn obert de paraules 
 
La Fundació Indera comenta que dins la programació del 8 de març organitzen una activitat 
sobre dones migrants i cohesió social, que es realitzarà el 12 de març a les 16.30 h al Convent 
de Sant Agustí. És una activitat oberta a tothom, convidant a totes les participants a assistir-hi. 
 
La Carmen Fuertes presenta la Xarxa Laboral del Raval, amb el suport d’un material editat. 
Destaca que hi haurà formació específica adaptada. També presenta el calendari elaborat pel 
grup interreligiós del Raval, portant exemplars per a les participants. 
 
Des del Districte de Ciutat Vella es remarca que, de cara a properes sessions del Consell de 
Dones, qualsevol proposta de tema que es vulgui treballar serà benvinguda. Ens poden fer 
arribar les propostes per correu electrònic. 
 
La Montse Pineda pregunta qui és la persona de referència del Consell de Dones de Ciutat 
Vella al Consell de Dones de ciutat. Suggereix que podríem estar més presents a les comissions 
de transversalitat, violències, etc. Cal definir dues noves persones del Districte que siguin 
representants. La Irene Garcia, del Centre Cívic Drassanes i referent de la Taula RavalDona, 
s’ofereix voluntària. Es demana que si alguna altra persona es vol proposar per a ser 
representant, ens enviï un correu electrònic al Districte. Un cop definides les dues 
representants, es farà arribar la documentació de les actes de les plenàries i les comissions 
permanents del Consell de Dones de ciutat. 
 
Es proposa que les properes reunions es facin a llocs diversos. El Centre Cívic Drassanes i Ca La 
Dona s’ofereixen per a acollir properes sessions del Consell de Dones de Ciutat Vella. 
 
Sense cap tema més a comentar, es tanca la sessió a les 20.05 h. 


